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DIY

Visnettas wordt trendy it-stuk. De visnettas van onze  
oma’s strikt hoe langer hoe meer mensen in haar netten.  

Ze is  multi  inzetbaar voor je lunchpakket, voor kleine  
boodschappen in de (super)markt of just for fun op het 

strand. In een mum van tijd brei, haak of knoop je  
deze tas in jouw favoriete kleur

http://www.fibremood.com/en/nemo
http://www.fibremood.com/en/dori
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benodigdheden 

• 51 m macramétouw (Ø 5 mm):  
 16 touwen van 3 m en 2 touwen van 1,5 m 

gebruikte knopen

Weitasknoop

1. Neem met de linkerhand het rechter touw losjes achter langs de 
2 middelste touwen vast. Leid met de rechterhand het linker touw 
eronder, en haal het vóór de middelste touwen door de lus rechts.

2. Hou datzelfde uiteinde van touw 1 voor de middelste touwen en 
vorm zo een lus, waar je het uiteinde van het 4de touw achterom 
de middelste touwen opnieuw doorhaalt.

3. Trek de knoop aan beide uiteinden zachtjes aan.

werkbeschrijving

3 m x 16

1
Knip 16 stukken touw van 3 meter lang.
 
 
 
 

 
 
Vouw 1 stuk touw (van de 16 stukken) dubbel in de 
lenght en haal de 2 (rafel)uiteinden van het touw  
samen door de lus zodat je een ‘cirkeltje’ be-
komt. 
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Vouw de 15 andere stukken touw ook dubbel en 
knoop ze rond het ‘cirkeltje’ door de uiteinden 
door de lus te halen (rond het cirkeltje) en aan 
te trekken. 

Wanneer je alle touwen rond het cirkeltje ge-
knoopt hebt, trek je de cirkel aan zodat alle 
knopen dicht op elkaar zitten.

2
Maak per 4 touwtjes een weitasknoop. Ga door 
naar de volgende rij knopen en wissel af van 
touwtjes zodat de weitasknopen geschrankt 
zijn. 

Doe dit tot je 8 rijen hebt.
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3
Knip alle resterende touwen af op gelijke hoog-
te. Je houdt ongeveer 40 cm touw over. Neem 2 
keer 2x 8 touwtjes bij elkaar voor de handvaten. 
Je kan de uiteinden een stukje samenvlechten 
(zoals bij het beige tasje) of je kan de uiteinden  
gewoon zo laten (zoals bij het roze tasje). Leg 
de uiteinden van telkens 2x 8 touwtjes onge-
veer 10 cm over elkaar. Plak ze eventueel vast 
met plakband zodat ze goed samenblijven.

Neem een stuk touw van 1,5 m en leg dit even-
wijdig met de richting van de touwen. Hou 10 cm 
over aan de ene kant en maak een lus/bochtje 
aan de andere kant van het ‘toekomstige’ hand-
vat (op ongeveer 20 cm) en kom terug naar de 
ene kant. Er ligt ongeveer 1 m touw voorbij het 
eerste stukje 10 cm.

Met het langste deel omwikkel je de uiteinden 
en de draad tot je de gewenste width handvat 
hebt. Het uiteinde van de draad (waarmee je 
omwikkeld hebt) haal je door de lus. Trek aan 
het andere uiteinde (stukje touw van 10 cm), 
zodat je de draad aantrekt en een knoop maakt. 
Knip de uiteinden af.

Herhaal deze bewerking voor het andere hand-
vat.

10 cm

10 cm
1 m


